קראו את הסיפור ,וענו על השאלות שאחריו.
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אבירם הרועה בא מן השדה והביא עופר בן-יומוִ .הקיפו אותו הילדים מכל צד
והסתכלו בו בדממה .העופר היה מבוהל" .מצאתי אותו בוודי זיתים ",הודיע
אבירם" .הוא היה לבדו .מי יודע מה היה קורה ִאיתו ,אילו לא מצאתיו .הת ים
היו טורפים אותו .כ יס אותו לפי ת החי ,ו טפל בו".
לחשה ירה לרי ה" :אבירם הוא האיש הטוב שבעולם".
והכ יסו את העופר לחצר המוקפת רשת .אחר-כך
הילדים ֵהביאו חלב מן המטבח ִ
יצאו והסתכלו בו בעד הרשת .כיצד הוא לומד להלך .הוא היה כושל ו ופל כל רגע.
הילדים הסתכלו בו ואמרו זה לזה" :ודאי אבד לאימא שלו ".אמרה ירה" :א ח ו
היה אימא שלו בתור ות".
שאר העופר בחצר הקט ה .הילדים אהבוהו וקראו לו "במבי" ,אך יותר מכולם
אהבה אותו ירה .העופר היה חמד מאוד .פרוותו רכה ועדי ה ,רגליו דקות ,וז בו
שובב ומצחיק.
עברו ימים ,ובמבי למד להלך ואף ְל ַקפּץ מעט .הוא עשה יפה-תואר ,קל רגליים
ושובב .לאחר כמה שָ בועות החל להת הג באופן מוזר .היה מרחרח את גדר הרשת
ומהלך א ה וא ה.
במבי גדל .בראשו החלו לבצבץ ולצמוח קר יים קט ות .הילוכו עשה אה ,ועי יו
עשו עצובות יותר ויותר.
יום אחד הלכו הילדים לטייל בחורשה .וכשעברו על-יד חצרו של במבי ,יגשו
להסתכל בו ולהאכילו מעט עשב רע ן .במבי רץ הלוך ושוב לאורך הגדר .אמרה
ירה " :יקח את במבי לחורשה .חזיק אותו בחבל כמו ששומר השדות מחזיק את
הכלב שלו ".הביאה ירה רצועה ,קשרה אותה לצווארו של במבי ויצאה עמו
החוצה.
במבי ,שלא היה רגיל ברצועה ,בהל תחילה ,אחר-כך החל מושך ורץ קדימה,
כשכל הילדים רצים אחריו בשמחה ובצהלה.
החבורה ִהגיעה לוודי-זיתים ,בכיוון להר האיילות .במבי ִהרגיש בפעם הראשו ה
את רגש החופש ,רצה להתפרץ אל המרחב ,אך הרצועה שבצווארו עצרה אותו.
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לא עברה שעה קלה ,והילדים עָ ייפו מריצה .רק רמי ו ירה המשיכו לרוץ .גם הם
כבר חפצו לעמוד ,אבל במבי לא חפץ .רמי החל לפגר ,הוא החל את ריצתו וקרא:
" ירה! ת סי לעצור אותו! ת סי בכוח!"
ירה לא שמעה .באוז יה שרקה הרוחִ ,לבה היה פועם .היא פחדה ושמחה מאוד.
היא חששה שלא תעצור כוח להחזיק בחבל ,אך הדבר לא היה אכפת לה.
במבי מיהר לרוץ ,אוז יו זקופות ו חיריו רוטטים .ירה ִהרגישה ,שהחבל הולך
ו שמט מידיה .הרוח שרקה באוז יה" :עוד מעט יברח במבי! עוד מעט יברח
במבי!" חשבה ירה" :מה יאמרו הילדים?"
אך במקום להיות עצובהִ ,הרגישה ש ִלבה מתמלא שמחה גדולה .והיא רצה ,רצה
אל המרחבים! ו דמה היה לה ,שלא במבי הוא הרץ לקראת החופש ,אלא היא,
ירה ,יוצאת לחופש! והחבל שמט.
במבי דהר כאילו היו לו כ פיים ,הלאה הלאה ,אל הר האיילות ,הוא הר מולדתן
והביטה אחריו בעי יים משתוממות,
של כל האיילות שבסביבותי ו .ירה עמדה ִ
גדולות ומאירות ,והתחילה צוחקת .הילדים באוִ ,הקיפוה ,כעסו" :למה עזבת את
במבי?"
אך ירה לא שמעה כלום .היא לא רצתה לשמוע .היא רצתה לבכות .לא ידוע אם
בכי של שמחה או בכי של עצב.

מעשה בעופר איילים – משימות
.1

מי מצא את העופר? והיכן?
___________________________________________________

.2

תארו את העופר בראשית דרכו בבית הילדים ,וכיצד הוא טופל בידי
הילדים.
___________________________________________________
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